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T O L L E ,  L E G E !  
(VEDD ÉS OLVASD! – Szent Ágoston) 

C év – Évközi 32. vasárnap 
 

Gondolatok vasárnapra 
 

 

A kisfiú a szobájában játszik a villanyvasúttal, anyja a konyhában mosogatott. 

Egyszer csak hallja, hogy a vonat megáll, a fia meg elkiáltja magát: 

- Hé, fajankók! Ha le akartok szállni, most húzzatok le a vonatról! Azok a 

fajankók meg, akik fel akarnak szállni mozogjanak mert indulni akarunk. 

Az anya döbbenten hagyta abba a mosogatást, berohant a szobába és ráförmedt 

a fiára: 

- Ebben a házban nem beszélünk így, fiatalember! Most pedig felmész a 

szobádba és elgondolkozol a viselkedéseden! A kisfiú felment a szobába, majd 

két órával később visszatért, és újra játszani kezdett a vonattal. 

Anyja hallotta, hogy a vonat megállt és a fiú így szólt: 

- Azoknak, akik most leszállnak, szeretettel megköszönjük, hogy velünk 

utaztak. Ne felejtsék el magukkal vinni a poggyászukat! 

Akik most szállnak fel, kérem, tegyék a csomagjaikat az ülés feletti tartóra. 

Hamarosan indulunk. 

Az anya rettenetesen büszke volt, a fiú pedig folytatta: 

- Azok pedig, akik ki vannak akadva a kétórás késés miatt, panaszukkal 

keressék fel a ház boszorkányát a konyhában! 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 

2Mak 7,1-2.9-14: A Makkabeus testvérek vértanúságáról szóló tudósítás azért 

fontos, mert ebben világosan megfogalmazódik a halhatatlanságba és a 

feltámadásba vetett hit. Az emberek elpusztíthatják az életet, de Istennek van 

hatalma a halottakat életre kelteni. A biblikus felfogás szerint az ember 

szétválaszthatatlan testi-szellemi egység; Isten az örök élet reményét a testtel 

és lélekkel bíró egész embernek adta. A héten a szentírási olvasmányokból az 

alábbi gondolatokat állíthatom imádságom középpontjába. 

2Tessz 2,15-3, 5: Szent Pál apostol a tesszalonikiakat óvja a tévtanoktól, 

megerősíti hitükben és állhatatosságra buzdítja őket. Az üldöztetésekből és a 

megpróbáltatásokból nem szabad arra következtetnünk, hogy Isten nincs 

velünk, elhagyott bennünket. Isten öröktől fogva szereti övéit és az örök 

boldogságra segíti. 

Az elnyomás sem gyengítheti hitünket. Gondoljunk arra, hogy még nem 



jutottunk célba, zarándokok vagyunk. Ki vagyunk téve sokféle 

viszontagságnak. De nem tudjuk mitől óv meg minket, milyen botlástól tart 

távol. 

Lk 20,27-38: A zsidóság egyik rétegében (szadduceusok) élt az a meg-

győződés, hogy az ember csak az utódaiban élheti túl a halált, csak bennük 

hosszabbodik meg az élete a halálon túl. Ezért volt olyan fontos, hogy az 

embernek gyermekei legyenek. Éppen ezt a célt vélték szolgálni az ún. 

sógorházassággal. A feltámadást és az örök életet hirdető Jézust akarták 

nevetségessé tenni az evangéliumban olvasható történettel.  

Jézust nem tudták nyugalmából kimozdítani. Higgadtan 

hívja föl fontos tényekre a figyelmüket. Egyrészt arra, 

hogy a túlvilágot nem lehet a jelenlegi magasabb szinten 

történő meghosszabbításának tekinteni. A feltámadás 

világa egészen más. Ugyancsak fölhívja figyelmüket arra, 

hogy Mózes törvényében, amit ők egyedül hiteles 

kinyilatkoztatásként fogadnak el, ugyancsak szó esik a 

feltámadásról, amennyiben Istent nem a holtak, hanem az 

élők Istenének mondja. Istent nem a holtak, hanem az élők tisztelik. Ezzel azt 

is kimondja, hogy csak az él igazán, aki Istenért él, Istent tiszteli; aki nem 

Istenért él, halott. 

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 20,27-38)  

Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a 

szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és 

megkérdezték tőle: 

„Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és 

asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az 

özvegyet, és támasszon utódot testvérének. 

Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt 

elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt 

meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. 

A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.” 

Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik 

pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való 

feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se 

halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert 

feltámadtak. 



Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról 

szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob 

Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen 

mindenki érte él.” Ezek az evangélium igéi. (Rövidebb: Lk 20,27.34-38) 

IMÁDKOZZUNK! – Nyiredy Maurus 

Úr Jézus! Napjainkban is szembe kell néznünk azzal, hogy vannak, 

akik gúnyolódnak a hit fölött. Lehet, hogy ez valamilyen 

zavarodottság, amit nem tudnak igazán kezelni? A hit olyan valóságról 

szól, amit esetleg ők nem értenek, nem érinti meg őket, ezért nem is érdekli 

őket. Ezt a helyzetet értelmesen nem tudják kezelni, ezért gúnyolódnak. Ha 

ilyenkor képesek vagyunk arra, hogy megsértődés és kiborulás helyett az adott 

témáról valami értelmeset mondjunk, könnyen lehet, hogy a nevetés csendbe 

megy át, a könnyedségből gondolkodás lesz. Az evangélista nem mond semmit 

arról, hogy a szadduceusok hogyan reagáltak a Te szavaidra, de könnyen 

elképzelhető, hogy figyeltek Rád. Hiszen minden ember alapvetően az életért 

él, és mindenki számára a legnagyobb kérdés, - esetleg csak tudat alatt - a halál. 

Add meg nekünk, hogy olyan erősen fogjuk a Te kezedet, hogy a belőle áradó 

erő nekünk is biztonságot adjon. Ámen. 

FELTÁMADÁS - Martos Levente 

Amikor életről és halálról van szó, csak szavakkal és elméletekkel lenne 

dolgunk? Nem túlságosan gyermeteg a szadduceusok vitája és kérdése, főleg, 

ha olyasvalakinek teszik fel, akit a vezetők lényegében már halálra ítéltek, s 

aki maga is a halálra és feltámadásra készül? Nem furcsa, hogy Jézus 

egyáltalán szóba áll azokkal, akik gúnyosan vigyorogva adják elő történetüket, 

amely az örök élet teljes félreértéséről és Isten nem ismeréséről tanúskodik? 

Én úgy gondolom, a szadduceusok valójában hétszeresen csalódott emberek. 

Élettel, halállal, házassággal nem lehet játszani. Csak az hihet az örök életben, 

aki látja értelmét ennek a földinek. Aki pedig 

elveszíti az élet jó ízét, miért is vágyna még többre, 

egy másik életre? Házasság, utódok - nem ellentéte, 

hanem előíze Isten életadó erejének, sejtés egy 

nagyobb és teljesebb életről. Ábrahám, Izsák és 

Jákob Istene jelen van, él - és benne élnek azok is, 

akiket történettel, személyiséggel, időhöz kötött, 

szenvedésre és odaadásra képes testtel ajándékozott 

meg (vö. Zsid 10,5köv). Jézus szólal meg itt, a Fiú, aki feltámadt, aki egészen 

Istennek él. 



A SZADDUCEUS IMÁJA - Benyik György 

Áldott legyél, aki azért jöttél, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy 

tőled semmi nem választhat el; hogy számodra nincs elveszett 

drachma vagy eltévedt bárány, mert számodra mindenki él, és senki 

nem szakadhat ki kezedből. Hálát adok neked, hogy a te országod törvénye 

nem emberi szabály, hanem új szövetség. Köszönöm, hogy első zsengeként 

feltárod előttünk a feltámadás reménységét! Amen. 

AMÍG NEM KÉSŐ - Szenthelyi-Molnár István 

Idős, jól öltözött férfival utaztam a vonaton. Útitársam egész figyelmével nézett 

ki az ablakon, és látszólag minden utunkba eső fát, bokrot és egyebet alaposan 

szemügyre vett. 

− Ugye, milyen szép a táj? - mondtam, hogy a csöndet megtörjem. 

− Igen - szólt, és közben egy szénásszekér felé integetett.  

- Nézze, viszik a szénát az állatok részére. 

Látta, hogy nem értem lelkesedését, ezért így folytatta: 

- Talán különösnek találja, hogy még egy szénásszekeret is megcsodálok. Múlt 

héten az orvosom azt mondta, hogy három-négy hónapnál nincs több időm 

hátra. Azóta mindent nagyon szépnek látok, úgy érzem, mintha eddig aludtam 

volna, és most ébredek rá, milyen gyönyörű a világ!... 

Valóban, akkor jövünk rá, hogy milyen szép körülöttünk minden, amikor tud-

juk, hogy hamarosan elveszítjük. És boldogságunkra is csak akkor döbbenünk 

rá, amikor vége. Miért nem inkább addig élvezünk mindent, amíg időnk van rá?  

 ☺ LÉGY VIDÁM! ☺  

A skót valami furcsa zajra ébred az éjszaka kellős közepén, és megpillant egy 

ördögöt az ágya mellett. 

- Hát te, hogy kerültél ide? - kérdezi. 

− A kéményen át! - hangzik a felelet. 

Erre a skót kiugrik az ágyból, és a telefonhoz rohan. Az ördög meg utána: 

- Könyörgök, ne hívjál papot! 

- Ki akar ide papot? - csodálkozik a skót.  

- A kéményseprőnek telefonálok, hogy lemondjam a jövő hétre előjegyeztetett 

kéménytisztítást. 
 

Szerkeszti és kiadja: Horváth László kórházlelkész   20/ 77-386-55; 30/ 849-8280 

http://korhazkapolna.hu ; korhazlelkesz.sopron@gmail.com; http://www.facebook.com/korhazkapolna/  

Kórházkápolna: szentmise vasárnap 11 órakor  
Hívjon betegéhez időben papot, amint kórházba kerül! 

 

SZENTMISE a BETEGEKÉRT és SZENTSÉGIMÁDÁS – kórházkápolna csütörtök 15 óra   

http://www.facebook.com/korhazkapolna/

